COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 27/08/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 19/08/2019

2

Informatieveiligheid. Afsluiten van verwerkersovereenkomst met Uitgeverij Vanden Broele nv

Erwin Feys, schepen
3

Begraafpark Priorij - verlenen van nisconcessies - verkoop van sluitstenen - verlenen van
grondconcessies

4

Begraafpark Priorij - hernieuwing van grond- en nisconcessies

5

Recht van voorkoop Gentstraat 22

6

Voorstel tot deelname actie groepsaankoop zonnepanelen 2019

7

Openbare werken. Hoofdproject Aquafin "Afkoppelen collectorennetwerk - nr. 21.740B" en
aanverwante projecten.
a. Samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba TMVW-gemeente De Haan
b. Addendum overeenkomst betreffende de studie van de diverse projecten Aquafin nvgemeente Bredene-cvba TMVW-gemeente De Haan-bvba Studiebureau Jonckheere.
Voorstel afsluiten gewijzigde contracten

8

Proximus. Telecommunicatiewerken in de Aalscholverstraat. Wegvergunning

9

Verkeerssignalisatie. Gunning van de opdracht van levering van diverse verkeerssignalisatie

10

Jacobs nv. Vervangen van telenetkabel in de Verbondenenlaan. Wegvergunning

11

Jacobs nv. Vervangen van ondergronds kabelnet in de Dorpsstraat. Wegvergunning

12

Telenet. Vervangen van defecte kabel in de Parklaan. Wegvergunning

13

Telenet. Plaatsen van een ondergrondse kabel in de Europastraat. Wegvergunning

14

Fluvius. Vervangen van betonpalen en armaturen in Gerard Defeverstraat. Wegvergunning

15

Kennisneming gewijzigde vergoeding voor het reinigen van glasbolsites door
gemeentepersoneel periode juli – december 2019

16

Particuliere vraag tot aankoop perceel gemeentegrond, palende aan de vijver van het
sportcentrum, om in te lijven in de private tuin

17

Aanvraag tot houden van occasionele verkopen met niet-commercieel karakter

18

Fluvius. Vernieuwen van gasnet en vervangen van MS-kabels langs Kapelstraat en Rozenlaan.
Wegvergunning

19

Aanvraag tot organisatie van de vijfde Zeebriestocht op 30/11/2019

Alain Lynneel, schepen
20

Canadese plechtigheid te Maldegem

21

Vaststelling programma academiejaar 2019-2020 van de gemeentelijke kunstacademie

22

Vergunning voor het bezetten van het openbaar domein aan SC Fashion - dienstjaar 2019

Kristien Vanmullem, schepen
23

Opheffen en opnieuw vaststellen van het gebruikersreglement voor Creatuur. Voorstel

24

Daguitstap vrijwilligers. Definitieve goedkeuring

Kristof Vermeire, schepen
25

Dienst cultuur/AGB. Kennisneming verlenging afwezigheid (voltijds onbetaald verlof) van de
cultuurbeleidscoördinator (niveau A1a-A3a). Voorstel tot verlenging aanstelling van een
administratief beleidsmedewerker (niveau C4-C5) als waarnemend functiehouder met ingang
van 01/09/2019

26

In disponibiliteit stellen van een administratief medewerker in statutair verband wegens
ziekte

27

Omgevingsvergunningen

28

Nummering Driftweg 167

29

Afwijking bouwverbod 2019. Bevestiging

Eddy Gryson, schepen
30

Kennisneming van de 1e budgetwijziging 2019 bestaande uit de verklarende nota, de
financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging

31

Kennisneming van de 1e budgetwijziging 2019 OCMW bestaande uit de verklarende nota, de
financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging

32

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 193, 195/2019

33

Zefier cvba. Garantieverklaring strategische participaties

34

Zefier cvba. Onderschrijven kapitaalverhoging rekeningsector B (Portfineco)

35

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 194/2019

36

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de economische bedrijvigheid
- aanslagjaar 2019 - generatie 01

T1

Voorstel tot evaluatie AGB

